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$ Lingen die je niet kunt veranderen 2:55 

8 Pianobar 2:44 

9 Schemering 3J53 

10 Laat me niet alleen 3:29 

11 Le weg ligt er altijd 3:39 

12 Het enige geluid 3J00 

R
o
b
.jie
 

H
ijs
 

| 
E

in
d
e
li 



een man 

En hij neemt zich voor 

Zo moet het blijven 

Eindelijk vrij 
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Eindelijk vrij 
Tekst & muziek: Daniël Lohues 

In de zon 
Op een steen 
Zit een man 
En hij huilt 
Dikke tranen van blijdschap 
Eindelijk vrij 

Op een strand 
Uit de zon 
Lacht een vreemdeling 
Groeven in z’n wangen 
En hij schrijft op een viltje 
Eindelijk vrij 

Eindelijk 
Geen wolkje aan de hemel 
Eindelijk geen zorgen en gezemel 
Eindelijk de ketting is gebroken 
Geen geesten meer die in mijn dromen spoken 
Eindelijk vrij 

Naar de overkant 
Geen verlangen meer 
Alle prikkeldraad 
Is netjes opgerold 
De woestijn is verruild 
Voor een vruchtbare vallei in jun 

In de zon 
Op een steen 
Zit een man 
En hij neemt zich voor 
Zo moet het blijven 

Eindelijk vrij 

Het is al laat 
Tekst & muziek: Daniël Lohues 

De lont valt om 
Verstikt zichzelf 
De tweede fles is op de helft 
Cirkels draaien 
Eindeloos 
En ik ben al een halfuur niet meer boos 

Het is al laat 
Dus laat nou maar 
’t Is wel goed 
Het is wel klaar 
We zien het wel 
Morgenvroeg 
Maar voor nu is het genoeg 

Je hebt gelijk 
Ik zat verkeerd 
’k Heb er vast iets van geleerd 
Maar zoiets weetje later pas 
Eerst loop ik naar de keuken met mijn glas 

Welterusten lieve schat 
Ja, ’t is goed zo lieve schat 
Ik ook van jou, lieve schat 
Sterker nog, meer dan dat 



TRACKS 

Dachten we 
Tekst: Huub van der Lubbe. Muziek: Nico Arzbach 

We dachten, we dachten 
nog even en dan, 
let maar eens op 
zul je zien dat het kan 
Als iedereen meewerkt, 
zijn best ervoor doet 
dan komt het, zo dachten we, 
allemaal goed 

Dachten we, dachten we... 

De mens is niet slecht, nee 
hooguit onhandig 
Bedoelt het niet kwaad maar is 
niet altijd verstandig 
Moet nog veel leren, 
en moet nog veel kwijt 
Met vallen en falen 
komt er een tijd... 

En je wat er gedaan moet 
gezamenlijk klaart 
dan wordt het verdomme 
nog een hemel op aard! 

We dachten niet verder, 
we keken niet rond, 
we snoerden onszelf 
met illusies de mond 
Het volste vertrouwen 
In nathouwse pap 
Niks in de gaten 
en toen kwam de klap 

We dachten, we dachten 
We draaiden een rad 
ons voor de ogen 
En we dachten maar wat 
We dachten, we dachten 
we dachten, we dachten 

Dachten we, dachten we 
kennis was macht! 
Dachten we, dachten we 
tot diep in de nacht 
Dachten we... dachten we. 
dachten we, dachten we 

Als iedereen samen 
de vrede bewaart 
En ieder gunt ieder 
zijn huid en zijn baard... 

Een badplaats 
in de winter 
Tekst: Rob Ghrispijn. Muziek: Ellert Driessen 

Ik weet niet waarom ik terugkwam, 
ik weet niet wat ik hier zoek 
Alles is gesloten, 
zelfs die tent daar op de hoek, 
waar we ’s avonds uren zaten 
wat te drinken, wat te praten, 
is nu verhuisd of opgedoekt 

Een badplaats in de winter 
is het ergste wat er is 
Erger dan een splinter 
in je oog of het gemis 
van een badplaats in de zomer 
of een pedal steel gitaar 
of de enige foto die ik nog heb van haar 
van haar, van haar 

Ik loop door de lege straten 
zoek naar sporen of bewijs 
dat het allemaal geen droom was, 
gesponnen suiker, waterijs 
En de zon ging schijnen als ze lachte, 
nu moet ik daarop maanden wachten, 
tenzij ik naar het zuiden reis 

In tafels komen krassen 
In mensen net zo goed 
Vooraf kan niemand zeggen 
hoeveel pijn zoiets doet 





Iemand moet het 
Tekst & muziek: Daniël Lohues 

Ik was te druk met kijken 
naar de overkant 
Dus ik vergat te maaien 
opm’n eigen land 
Onkruid kwam tevoorschijn 
het maakte me niet uit 
Inmiddels is het dor hier 
Ik heb het goed verbruid 

Wie gaat mij ermee helpen 
Wie maakt m’n gras weer groen 
Beter zelf aan de slag nu 
Iemand moet het doen 

Ik heb het moeten leren 
niemand doet de tuin 
Want als het hek steeds dicht is 
worden bloemen bruin 
Ik doe niet meer dan kijken 
en ik sta erbij 
Te wachten op een wonder 
in die woestenij 

Als ik nu ga snoeien 
komt er bloesem aan de bomen 
Waar dan op den duur 
de vlinders weer voor komen 

doen 

ïlog steeds geen 
Tekst: Daniël Lohues & Rob de Nijs. Muziek: 

Ik ging wat liedjes zingen 
Ik nam een plaatje op 
Ik kwam op de tv en ik 
bleek geen flop maar top 
Reisde langs de steden 
Meisjes vielen flauw 
Fluisterde in oortjes 
‘ja ik ook van jou’ 
De kranten noemden mij 
een tieneridool 
Ze noemden mij van alles 
Maar niet Rock & Roll 

Toen men was uitgejubeld 
Toen men was uitgekrijst 
Leek het er op dat ik als zanger 
Reeds was uitgereisd 
Ik struikelde op straat 
Lag bijna in de goot 
Ik ging maar bier verkopen 
Voor m’n daaglijks brood 
Ik had de blues zo diep 
Betaalde zo de tol 
Men noemde mij van alles 
Maar nog steeds geen Rock & Roll 
Maar toen kwam de dag 
Dat iedereen weer zei 
Wat is hij geweldig 

Rock & Roll 
laniël Lohues 

Dus dat was mooi voor mij 
Grote zalen vol 
Elke week op de tv 
Overal waar ik kwam 
Was het opeens feest 
Kreeg bijna in mijn eentje 
alle roddelbladen vol 
Ze noemden mij van alles 
Maar nog steeds niet Rock & Roll 

En zo ging het maar door 
Met pieken en met dalen 
Ik lachte en ik huilde 
Om al die kut verhalen 
Die niks te maken hadden 
Met mijn liefde voor muziek 
Ik gaf altijd mijn hart 
Aan de oren in ‘t publiek 
En ondanks alles wat gebeurt is 
Hou ik het meer dan vol 
Ook al noemen ze me van alles 
En nog steeds geen Rock & Roll 

Nog steeds geen Rock & Roll 

Ik ben wel wat gewend, 
niets is mij te dol 
Noem me maar van alles en 
nog steeds geen Rock & Roll 

Ringen waar je niks aan 
kunt veranderen 
Tekst & muziek: Joost Nuissl 

Met naast me een gedroomde vrouw 
die dringend met me praten wou 
en dingen waar je niks aan kunt veranderen, 
ontwaakte ik vanmorgen laat 
er klonk een soort muziek op straat 
ze vroeg om een trombone en een zoen 
want zo zei ze komt het allemaal wel goed met jou en mij 
staan we samen voor de spiegel, ben ik dit en ik ben jij 
Toen wou ze thee en beter weer 
en dat ik danste als een beer 
en dingen waar geen mens wat aan kan doen, 
dingen waar geen mens wat aan kan doen 

Ik maakte ruzie en beschuit 
maar zij wilde mijn bed niet uit 
en dingen waar je niks aan kunt veranderen, 
al meer dan eens, bezwoer ik haar 
ben ik mislukt als tovenaar 
en trouwens, het is ook niet het seizoen 
maar toch zei ze, komt het allemaal wel goed metmüin 
dat komt omc^ en tk een mooie vrouw 

enookdat het augustus was 
en dingen waar geen mens wat aan kan doen, 
dingen waar geen mens wat aan kan doen 

Of wil jij je soms onttrekken aan dit spel 
omdat jij het niet kan winnen en ik wel 
Ik ben nu al een halve dag 
benieuwd naar wat er kan en mag 
en dingen waar geen mens wat aan kan doen, 
dingen waar geen mens wat aan kan doen 
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Pianobar 
Muziek: A.J. Croce. Tekst: Daniël Lohues 

Soms is het niet normaal meer 
Dan loopt alles net verkeerd 
Het gaat precies zoals het niet moet 
Maar die les heb ik geleerd 
Je krijgt mij er niet onder 
Hoe hard je ook probeert 

Waar ik ook ben op de wereld 
Waar ik ook ben inm’n leven 
Als het niet goed gaat kan ik 
teruggaan 
Al was het maar voor heel even 
Met m’n ogen dicht 
Ben ik zomaar weer daar 
Alles is goed als ik terugdenk 
aan die nacht in de pianobar 

Er zat een vogel te spelen 
op een piano in de hoek 
En uit de dorstige kelen 
klonk gezang, gelach en gevloek 
Soms ga ik terug naar die avond 
als ik verlichting in de 
schemerzone zoek 

Schemering 
Tekst: Jack Poels. Muziek: Daniël Lohues 

Late regen op de straten 
De verwarming gaat omhoog 
Aan de keukentafel praten 
over hoe de tijd vervloog 

Allereerste stadsgeluiden 
Het dorp vanuit de trein 
De heuvels in het zuiden 
onder witte maneschijn 

Schemering 
Schemering 
Tussen donker en licht 
De schemering 

De weekends in de Eifel 
De foto’s van het feest 
Vandaag is er geen twijfel 
Wij genieten nog het meest 

Van denken aan de jaren 
met vrienden in de kroeg 
samen naar de herfst staren 
met de nacht nog voor de boeg 

En dan de autoreizen 
op de achterbank als kind 
naar aardse paradijzen 
als de schemering begint 

Op de Veluwe, de herten 
Waar het mannetje verscheen 
het gewei hoog in de verte 
en weer in het bos verdween 

Laat me 
niet alleen 

| Tekst & muziek: Daniël Lohues 

’t Is geen angst 
die ik altijd voel 
Maar soms opeens 
zomaar in de stoel 

, Zucht ik zachtjes zingend 
in mezelf 

Oh, laat mij niet alleen 
’t is zo stil dan 
Oh laat mij niet alleen 
daar is niks an 
Soms is het net alsof ze 
weggaan, bijna iedereen 
Oh, laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

I 
Zonder jullie 
Zonder jou 
Zou ik missen 
waar ik van hou 
Durf het bijna niet te zeggen 
vandaar dat ik het zing 

’t Is veel meer dan houden van 
I Zo veel meer da’k er inmiddels 
| niet meer zonder kan 

Soms is het net alsof ze 
weggaan, bijna iedereen 
Oh, laat mij niet alleen 
Laat me niet alleen 
Oh, laat mij niet alleen 
Laat mij niet alleen 



De weg ligt er altijd 
Tekst & muziek: Daniël Lohues 

Als je achtergrondje tegenhoudt, 
achter de horizon ligt niks voor 
jou dan zitje vast nu steeds 
te denken waar blijft het echte 
leven nou 

De weg ligt er altijd 
De weg ligt er altijd 
Je moet hem even vinden 
En je raakt hem heel snel kwijt 
De weg ligt er altijd 
De weg ligt er altijd 
Hou je hoofd erbij 
Wantje moet weten waar je rijdt 

Als je werkelijk echt zeker weet 
ik ben nog lang niet waar ik 

wezen wil, maar de snelweg 
werd een schelpenpad, sta dan 
niet kwaad en stuurloos stil 

Het is geen platgetreden pad, 
het is geen komen en gaan 
van allerlei figuren die 
zomaar een weg in slaan 
Hou de lantaarn omhoog, 
’t is eng en duister in ’t begin 
pas bij het eerste zonlicht zie 
je waar je bent 

Het enige 
geluid 
Tekst & muziek: Daniël Lohues 

Midden in de nacht 
Het weer lijkt zelfs te slapen 
’t Is stiller dan verwacht 
Precies wat ik nu nodig heb 
Nergens is rumoer 
zelfs niet in mijn gedachten 
Geen leeuwen op de loer 
Precies wat ik nu nodig heb 

De tv en de telefoon 
Alles staat hier uit 
Een man die zacht een 
liedje zingt 
Da’s ’t enige geluid 

Midden in de nacht 
Ik liet de avond achter 
met wat het donker bracht 
Precies wat ik nu nodig heb 
Even geen gedoe 
Even nog niet slapen 
Al ben ik meer dan moe 
Dit is precies wat ik nu 
nodig heb 

Mijn engel ligt boven te slapen 
Dat is er toch maar mooi ook 
van gekomen 
M’n zegeningen zit ik hier 
te tellen 
De hondjes liggen naast me 
te dromen 
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